
Nowa strona narodowa obiegowych monet euro 

(2014/C 46/08) 

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformo
wania podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności, a także ogółu społeczeństwa, 
Komisja ogłasza wszystkie nowe wzory monet euro ( 1 ). 

Niderlandy zaktualizowały motyw na stronie narodowej niderlandzkich monet euro, które będą wytwarzane 
od 2014 r., aby zilustrować zmianę głowy państwa. Monety wyemitowane w poprzednich latach z dotych
czasową niderlandzką stroną narodową zachowują ważność. 

1 CENT 2 CENTY 5 CENTÓW 10 CENTÓW 

20 CENTÓW 50 CENTÓW 1 EURO 2 EURO 

Państwo emitujące: Niderlandy 

Data emisji: Styczeń 2014 r. 

Opis motywu: 

Na wszystkich nominałach umieszczono wizerunek króla Wilhelma Aleksandra. 

Na monetach 1-, 2-, 5-, 10-, 20- i 50-centowych wizerunek króla jest rozdzielony pionową linią na dwie 
części. W lewej części pionowej linii, patrząc od dołu do góry, znajdują się: znak mincerski Niderlandów, 
tekst „Willem-Alexander” oraz znak mennicy. W prawej części pionowej linii, czytając od góry do dołu, 
widnieje tekst „Koning der Nederlanden”. W lewej dolnej części wizerunku umieszczono rok emisji „2014”. 

Na monetach o nominałach 1 i 2 euro po prawej stronie od wizerunku króla widnieją trzy pionowe linie. 
Patrząc od prawej strony: pomiędzy pierwszą a drugą linią umieszczono znak mincerski Niderlandów, rok 
emisji oraz znak mennicy, pomiędzy drugą a trzecią linią widnieje tekst „Willem-Alexander” a pod trzecią 
linią – tekst „Koning der Nederlanden”. 

Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd flagi europejskiej. 

Napis na krawędzi monety o nominale 2 euro: „GOD * ZIJ * MET * ONS *” („Niech Bóg będzie z nami”)
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( 1 ) Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, Dz.U. C 254 z 20.10.2006, s. 6 oraz Dz.U. C 248 z 23.10.2007, s. 8 
zawierające odniesienia do pozostałych monet euro.
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